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    Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Sammenhæng: 

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med 

andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne 

kulturelle rødder. 

Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturer de møder, jo mere bredspektret 

bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og 

potentialer 

Gennem oplevelser med kunst, kultur og IT får børn inspiration til at lege, omforme og 

eksperimentere med de udtryk, de møder. 

Gennem mødet med andre udtryksformer, kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab 

med andre værdier og måder at leve på så dannes børnene til hele, nysgerrige og tolerante 

mennesker. Børnene gøres bevidste om, at verden er mangfoldig, og at menneskers sprog, 

vaner og levevilkår kan være vidt forskellige. 

 

Mål: 

I Daginstitution Firkløveret vil vi igennem året give børnene kendskab til traditioner, kultur, 

kulturhistorie og kunstneriske tilbud. 

Vi vil give børnene mulighed for at udfolde og udtrykke sig kunstnerisk og kulturelt.  

Vi vil sikre at børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give 

oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. 

 

Tiltag: 

 Vi har faste traditioner til højtiderne 

 Vi synger og lærer børnene sange og lege 

 Vi læser og laver historier/eventyr sammen med børnene 

 Vi læser og lærer om andre kulturer 

 Vi lærer børnene at bruge forskellige materialer i kreativ udfoldelse 

 Vi holder samlinger  

 Vi laver projekter, feks. Kunst, teater, trafik, cirkus mm. 

 Vi laver udstillinger med børnenes værker. 

 Børnene har adgang til I-PAD  
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Tegn: 

 Vi ser at børnene deltager aktiv og oplever glæde ved samlinger 

 Vi ser at børnene viser interesse for at udtrykke sig kreativt 

 Børnene lærer nye sange og videregiver til de øvrige børn 

 At børnene får erfaringer med forskellige materialer og brugen af dem 

 Vi ser at børnene tegner og maler  

 Vi ser at børnene byder ind fælleskabet og fortæller om egne oplevelser 

 At børnene får kendskab til andres levemåder og kulturer 

 Vi oplever at børnene og deres familier er bevidste og glade for deres identitet og 

tilhørsforhold til institutionen 

 At børnene respekterer hinandens forskelligheder.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Evaluering: 

Ved evaluering undersøger, analyserer og reflekterer vi over daglig praksis. Dette bruger vi 

fremadrettet til, med kritisk tilgang, at udvikle pædagogisk praksis. 

Vi laver jævnligt planlægningsforløb via SMTTE og evaluerer vores forløb via mål og tegn. 

 I evalueringen vurderer vi hvad der giver mening og betydning i barneperspektivet. 

 Vi forholder os kritisk til vores egen rolle, var vi godt/dårligt forberedte? Var vi fleksible 

i forhold til aktiviteten? Fik vi inddraget børnenes perspektiv? Har vi været gode 

rollemodeller i forhold til motivation m.m. 

 Evaluering kan give ideer til konkrete tiltag, beslutninger og evt. ændringer. 

 Vi inddrager børnene i evalueringen, er opmærksom på, hvilke tegn vi har set 

undervejs. Vi spørger dem hvad de synes og ønsker og er nysgerrige på det de 

fortæller os. 

 Vi evaluerer både på proces og evt. produkt, men med særlig fokus på processen. 

 Vi evaluerer på hvorvidt vores værdier er i spil i aktiviteterne. Gør vi det vi tror vi gør. 

 

Dokumentation 

Dokumentation er en aktivitet i aktiviteten. Formålet er dels at synliggøre overfor andre hvad 

vi gør, men også internt at lægger op til evaluering, der sætter pædagogiske emner til 

refleksion og diskussion. 

Børn skal være medskabere af dokumentationen. Vi genfortæller vores oplevelser sammen 

med børnene, så de bedre husker, hvad de har lavet, har lært, var svært, sjovt m.m. 

Vi dokumenterer via Ipad, film, foto, billeder, tegninger og plancher. Vi skriver på tavlen. 

Nogle bruger ”barnets bog” til at dokumentere og genfortælle oplevelser og indtryk. Vi laver 

observationer og iagttagelser. 

 


